Stigende behov
• Hyppigere og kraftigere skybrud, stormflod, stigende
havvandsstand og grundvand truer vores byer,
landområder og infrastruktur.
• Klimatilpasning er nødvendig og vigtig, især for at
sikre infrastruktur og byer. Vi skal undgå unødige
skadesomkostninger og sammenbrud i infrastrukturen.
• Der er tale om en meget stor opgave, som tager tid.
Der er brug for politisk ansvar i forhold til at fremme
klimatilpasningen, så vi kan sikre fremdrift og bevare
Danmark som et effektivt velfærdssamfund.
• Der er mange arbejdspladser i eksport af teknologi og
viden inden for klimatilpasning. Det er vigtigt at vi er på
forkant, så vi kan fastholde og udvikle Danmarks
position i markedet.
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Tid til klimatilpasning
Centrale indsatser, der fremmer klimatilpasning…
Eksempler:

Medfinansiering
• Medfinansieringsbekendtgørelsen - der er akut brug for en beslutning, så forsyningerne igen
kan finansiere 100 procent af vandhåndteringen.
• Der er brug for mere fleksible organiserings- og samarbejdsformer samt større frihed til at sikre
udbredelsen og finansieringen af klimatilpasningsindsatsen.

Stormflodssikringsplan
• Der skal udarbejdes en national stormflodssikringsplan.
• Der er brug for ny lovgivning, der kan sikre at den nødvendige stormflods- og kystbeskyttelse kan
finansieres og gennemføres.
• Der er behov for national planlægning og lovgivning for at opnå den samfundsøkonomisk mest
hensigtsmæssige stormflods- og kystbeskyttelse (eksempelvis hvis bymæssig tilbagetrækning
fra havet er mest hensigtsmæssig).

Grundvand
• Der er behov for regler for håndtering af stigende grundvand ift. dræn i byerne og ift.
nedsivning af regnvand.

Klimahandlingsplaner og indsatsplaner
• Der er brug for en ny generation af planer, hvor vi går fra at kortlægge risiko til forpligtende
klimahandlingsplaner og indsatsplaner for oversvømmelser.
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Tid til klimatilpasning
Centrale indsatser, der fremmer klimatilpasning…
Eksempler (fortsat):

Klimatilpasning og natur
• Der er behov for regler, når der er modstridende hensyn mellem klimatilpasning og natur, (kan
der eksempelvis etableres erstatningsvandløb/natur andre steder?)

Serviceniveau og ansvar
• Det bør præciseres at kommunerne beslutter serviceniveau og kan give ansvaret for
planlægning og udførelse til forsyningsselskabet, herunder at kommunen kan få forsyningen
til at beregne hvad der er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt – ikke kun hvad der er bedst for
forsyning eller kommune, men hvor de privates omkostninger også tages i regning.

Videns opsamling og vejledning
• Opret en klimatilpasningsfond til at finansiere udvikling og videns opsamling. Vi skal undgå
forsinkelser og unødigt komplicerede og dyre anlæg, vi skal bygge oven på viden (ikke opfinde
den dybe tallerken igen og igen). Vi skal opnå smarte og tilstrækkelige løsninger i forhold til hvad
der er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.
• Der er behov for at Staten tager initiativ, samler op og koordinerer. Giv plads til forsøg og
nytænkning, nye løsninger med dokumentation og vejledninger, mulighed for at bryde med
eksisterende regler, kvalificering af miljøkrav ift. løsninger
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